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      Raportul annual al alesilor locali este principalul instrument de 

informare referitoare la modul de gestionare a problemelor localitatii, la 

modul in care autoritatile solutioneaza problemele din ce in ce mai 

complexe care stau in atentia administratiei locale. 

               Activez ca si consilier local, in cadrul Consiliului Local Bozioru, 
facand parte din Comisia nr. 1 – pentru programe de dezvoltare economico- 
socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al 
comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului,servicii, 
comerţ şi urbanism, avand functia de secretar. 

 

In privinta activitatii in Consiliul Local, am participat de drept, la 

toate sedintele programate ale Consiliului Local, avand cu aceasta 

ocazie, o pozitie active, la majoritatea dezbaterilor privind, adoptarea 

hotararilor puse in discutie. In cadrul comisiei din care fac parte, am 

contribuit la dezbaterea proiectelor de hotarare repartizate acestei 

comisii. 

In calitate de consilier m-am implicat in aducerea proiectelor de 

hotarare, la o forma cat mai corecta a acestora. 

M-am preocupat de modul de sustinere a diverselor proiecte de 

hotarari, initiate de primarul comunei, pe care in urma analizarii in 

cadrul sedintelor comisiei de specialitate, le-am avizat in mod favorabil. 

Am sustinut si apreciat activitatea colegilor consilieri locali, a 

primarului si viceprimarului comunei. 



Pe viitor ma gandesc cum sa gasesc cele mai bune solutii, sa 

stimulez si sa implic comunitatea pentru colaborare si implicare mai 

sustinuta in rezolvarea din comuna, a problemelor si treburilor publice, 

ce cad, in competent Consiliului Local. 

In continuare imi propun ca activitatea mea sa contribuie in mai 

mare masura, la optimizarea activitatii consiliului local, sa vin cu 

propuneri concrete, pentru problemele legate de activitatea si modul de 

viata al comunitatii. 

Inchei prin a multumi colegilor consilieri pentru colaborare, 

domnului primar si viceprimar si functionarilor aparatului de 

specialitate al primarului. 
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